Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting De emigratie generatie

Nummer Kamer van
Koophandel

7 4 0 8 5 3 0 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

MH Trompstraat 40, 3572 XW Utrecht

Telefoonnummer

0 6 4 3 0 4 5 0 4 3

E-mailadres

saskia@vanvroegervoorlater.nl

Website (*)

www.emigratiegeneratie.nl

RSIN (**)

8 5 9 7 6 7 3 0 9

Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Onderwijs en wetenschap
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

3 5

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Adriaansen, Marinus Johannes

Secretaris

Volkert, Sylvia

Penningmeester

Akbulut, Balkan

Algemeen bestuurslid

Haitoute, Amina

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

In De emigratie generatie maken kinderen kennis met de achtergrond en gewoontes
van mensen met een migratie achtergrond. Het doel van de stichting is het verbinden
van generaties en verschillende culturen, het verbinden van mensen in de wijk en
kinderen nieuwsgierig maken naar andere mensen en (familie)geschiedenis. Op die
manier werken we aan een samenleving waarin mensen zich gezien voelen en
luisteren naar de ander. Waarin ze nieuwsgierig naar andere mensen zijn en contact
zoeken.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

1. Kinderen en ouderen ontmoeten elkaar, ouderen vertellen hun verhaal als onderdeel
van een lespakket over migratie, de kinderen schrijven dat verhaal op door hun eigen
bril en presenteren deze verhalen op school aan de ouders, de vertel-ouderen en hun
klasgenoten. Waar mogelijk worden de verhalen breder gedeeld.
2. Migrantenouderen halen herinneringen op aan hun leven in het algemeen en de
komst naar Nederland in het bijzonder. Ze leggen deze herinneringen vast en delen ze
met hun naasten; kinderen, kleinkinderen, de buurt. Waar mogelijk worden de verhalen
breder gedeeld.
3. De community die is ontstaan (en waar mensen elkaar ontmoeten rondom de
thema’s migratie, ouder worden, diversiteit, vooroordelen, polarisatie, ontmoeting,
onderwijs, zorg en welzijn) wordt gefaciliteerd en tot groei en bloei gebracht door
bijeenkomsten, ontmoeting, deskundigheidsbevordering en begeleiding. Ook ‘volgers
op afstand’ worden betrokken gehouden, via oa sociale media.
http://www.emigratiegeneratie.nl/voor-financierders.html

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting De emigratie generatie verkrijgt haar inkomsten uit fondsen, gemeentelijke
subsidie, opdrachten en bijdragen van scholen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De verkregen inkomsten worden besteed aan de geplande activiteiten volgens het
beleidsplan. De organisatie werkt kostendekkend zonder winstoogmerk.

http://www.emigratiegeneratie.nl/voor-financierders.html

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur werkt onbezoldigd.
Het personeel krijgt betaald op freelance basis.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Aantal activiteiten/contactmomenten: we zijn op 16 plekken (2x) met kinderen in
contact geweest voor interviews en presentaties en hebben 7x een serie (van meestal
drie of vier) vertel/ herinnerworkshops gehouden, helaas zes van de zeven keer online.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Aantal deelnemende ouderen: 127 ouderen hebben activiteiten bezocht (dit kan dus
ook eenmalig zijn en ook luisteren/ niet zelf vertellen).
Aantal unieke deelnemende ouderen (elke deelnemende oudere wordt 1x geteld):
vertel-opa’s en oma’s: 66
Aantal unieke betrokken vrijwilligers: 34

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Continuïteitsreserve

€

-297

€

0

Materiële vaste activa

€

0

€

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Financiële vaste activa

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

€

+

€

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

19.355

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€

+
€

13.456

+
€

21.576

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

21.576

-297

€

0

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

11.188

€

19.134

Langlopende schulden

€

0

€

Kortlopende schulden

€

10.685

€

5.000

Totaal

€

21.576

€

24.134

24.134

+
€

+

€
10.678

€
2.221

+

+
€

24.134

+

+

Opbrengsten en kosten van het grote project De emigratie generatie zijn in de lijn van de verwachting. Echter de uitvoering kreeg door de coronacrisis een
heel andere wending. We hebben het project later afgerond dan gepland, maar over het hele
jaar genomen zijn de kosten en opbrengsten gelijk gebleven. Daarnaast hadden we wel extra inkomsten nodig om de periode van de eerste lock down te
overbruggen en dat is gerealiseerd door extra fondsaanvragen voor het covid-project. Ook zijn
er veel andere opdrachten verworven uit de stad in 2020.
http://www.emigratiegeneratie.nl/voor-financierders.html
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

35.055

+

€
€

35.055

+

+
40.938

€
€

0

40.938

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

35.055

40.938

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

1.959

€

4.041

Personeelskosten

€

30.430

€

35.066

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

2.963

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

1.831

35.352

€

40.938

-297

€

0

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Opbrengsten en kosten van het grote project De emigratie generatie zijn in de lijn van
de verwachting. Echter de uitvoering kreeg door de coronacrisis een heel andere
wending. We hebben het project later afgerond dan gepland, maar over het hele
jaar genomen zijn de kosten en opbrengsten gelijk gebleven. Daarnaast hadden we
wel extra inkomsten nodig om de periode van de eerste lock down te overbruggen en
dat is gerealiseerd door extra fondsaanvragen voor het covid-project. Ook zijn
er veel andere opdrachten verworven uit de stad in 2020.

http://www.emigratiegeneratie.nl/voor-financierders.html

Open

